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عطايا متنوعة

أخواتي واخواني االحباء,

حيث ال ي!!زال االنس!!ان يص!!بو الى مقارن!!ة نفس!!ه م!!ع

ااآلخ!رين, س!وف يحق!ق دائم!اً من وج!ود الف!روق: ل!ون

البش!!!رة, المرك!!!ز االجتم!!!اعي, القومي!!!ة, االنج!!!ازات,

االمالك. فنتخ!!!ذ في اغلب االحي!!!ان موقفن!!!ا الشخص!!!ي

كمقياس عام: المختل!ف, يتم اعتب!اره كف!رق, فننظ!ر الي!ه

بشك, نقييمه وفي بعض االحيان ندينه.!

ال يقوم هللا بنفس!ه بف!رض ه!ذه الف!روق, فه!و يحب ه!ذا,

الذي يماثلنا. لكنه يحب ايضاً هذا, المختلف عننا كلي!!اً. ال

نريد ان نقف كعائق امام هذه المحبة. على كل البش!!ر ان

تحيا هذه المحبة بنفس المقدار.

نود اضافة الى هذا ان نع!!ارك من اج!!ل هللا ومع!!ه. فن!!ود

كم!!دعوين من هللا ان نخدم!!ه وان نعلن االنجي!!ل بفرح!!ة.

هنا نحن بحاجة لبعضنا البعض للقي!ام به!ذا, نحن بحاج!ة

الختالفن!!!ا. نحن بحاج!!!ة لعطاي!!!ا قريبن!!!ا, وه!!!و بحاج!!!ة

لعطايانا.

نحن نود باصرار: حيث ان الفروق ظ!!اهرة دائم!!اً. لكنن!!ا

ال نعتبر التنوع بعد كعائق, اذ انه بالنسبة لنا ليس بس!!بب

بع!!د لالذالل او لالدان!!ة. بحيث انن!!ا نعلم, ان ك!!ل واح!!د

يجلب عطاياه المختلفة, فتصبح التنوعات فرص, لكس!!ب

قييم عليا للكل.

نود ان نخدم بعضنا البعض كاعضاء جسد المسيح. فنود

ان نق!!دم مواهبن!!ا داخ!!ل كنيس!!ة المس!!يح لخدم!!ة يس!!وع.

فنمتليء به!!ذا بش!!كر عمي!!ق مقاب!!ل ك!!ل المس!!يحيين من

الماضي وفي الحاضر, الذين يق!!دمون الم!!واهب المتقبل!!ة

من هللا لخدمة المسيح وكنيسته.

ه!!ذه العطاي!!ا متنوع!!ة كلي!!اً. ك!!ل واح!!د يجلبه!!ا بمواهب!!ه,

بمقدراته. دون رغبة للظهور – دائماً من خالل محبة هلل

والقريب.

لكم 

جان لوك شنايدر
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  المحبة, هي اعظم ما بهم
  

                                                                                           - تم نقل الخدمة االلهية بالبث المباشر من كنيسة بيرنلقد 
                                                                                                                  الهيئات في منطقة كل الى اوستيرموندينغن 
  رسول المقاطعة.

  

  
  
  

  
  
  

 

  
    13, 13كورينثوس االولى 

  

اإليمان والرجاء  :أما اآلن فيثبت

والمحبة، هذه الثالثة ولكن أعظمهن 

  .المحبة

 
هذه الخدمة االلهية الخاصة لهذا اليوم. ترحيب قلبي لكم ب

اذ ان هذا هو يوم خاص. حيث انه سوف يدون في 

تاريخ الكنيسة الرسولية الجديدة, حيث ان رسول 

المقاطعة سوف ينتقل اليوم الى التقاعد. طبعاً ال يدور 

ً ما. نحن نستغل هذا  االمر حول مدح وتعظيم شخصا

, لكل ما قد قام به الحدث, لتقدمة الشكر الى هللا الحبيب

لنا ومعنا في العشرة سنوات السابقة. نحن نشكر هللا 

التي قام هو ببذلها لنا من خالل عمل الحبيب للبركة, 

رسول المقاطعة وانه قد تواجد معه كرسول للمقاطعة 

في خالل العشر سنوات هذه. نحن نعلم ان مرحلة جديدة 

كما قد قد بدأت اآلن في طريقنا الى البيت السماوي, 

  ترنم به اآلن المرنمات والمرنمون. 
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ن بانتظار المجد االبدي, الذي سوف يدعنا حن
 ننسى كل معاناتنا ونقصنا.

حين يتعلق االمر بالسيارة, فعلينا جلبها للفحص بعد 

مرور وقت معين, كي يتم التحقق بان كل شيء كما 

يرام وان عناصر االمانة ال زالت فعالة. افضل لنا ان 

, كي رة الخرىنهتم, بالقيام بالفحص الروحي من م

في روحي تعمل بالتمام. نتأكد, بان عناصر االمانة 

دعونا نفتح قلبنا للروح القدس لهذا الفحص الروحي 

اليوم. كي نتحقق, اذا كان كل المتعلق بامانة حياتنا 

الروحية بخير. ما هو هذا الذي يؤكد االمانة, حين يتعلق 

االمر بخالصنا؟ هذا هو بالظبط ما يذكره بولس الرسول 

االيمان, حول  هنا كنقطة مهمة: هنا يدور االمر حول

, انه قد . لقد فحصت بنفسي ورأيتاالمل, حول المحبة

للرسل بهذه الكلمة.  مر وقت طويل, منذ ان خدم رئيس

نحن طبعاً نعلم ان االيمان, االمل والمحبة مهمين. لكن, 

ايها االخوات واالخوان االحباء, هنا يدور االمر بالحق 

, ان حول خالصنا, اذ ان هذا مقرر بالنسبة للخالص

  يتواجد عندنا ايمان, امل ومحبة, كما يأمل به الرب.

النقطة االولى التي يذكرها بولس, هي االيمان. لاليمان 

ً اهمية كبرى , حيث ان الخالص مرتبط به. يمكن طبعا

ان فقط ان يقودنا فقط لاليمان ان يخلصنا. يمكن لاليم

الى هللا. كل هذا متعلق فقط بااليمان. كل شيء آخر هو 

جانبي. لقد كتب بولس هذا, نحن نسير بااليمان, ليس 

بالنظر. هذا معناه اننا بالوقت الذي به لم 

يأتي الرب بعد, الوقت الذي به لم يتمم 

عمله للخالص, علينا ان نؤمن. حيث ان 

اليمان ع الرب مؤسسة على امعالقتنا 

فقط. ما هو االيمان؟ االيمان هو ببساطة 

التأكيد, ان شيء موجود, ال يمكننا ان 

نراه, ال يمكننا ان نفهمه, ال يمكن الحد 

ان يتصوره. هذا ببساطة التأكيد 

الداخلي, ان هذا هكذا مع انني ال 

مهم لنا ان  .يمكنني ان اراه او اتصوره

 نتأكد دائماً ومجدداً, اذ اننا بحاجة له

حتى النهاية. بماذا نؤمن؟ نحن نؤمن ان 

هللا هو المحبة. هذا هو اساس االيمان 

 Eالمسيحي: هللا محبة! نحن نؤمن با

, هللا االبن وهللا باآل الثالوثي: هللا

الروح القدس. هؤالء الثالثة متحدين 

 ً   ومتصلين سويا

  

ببعضهم البعض. هذا هو تعريف المحبة الدقيق. اذ ان 

باالساس هذه العالقة, المتواجدة في الثالوث بين المحبة 

. ثالثة اشخاص مختلفين االبن والروح القدس ,اآلب

ن بعمق داخلي. يمتحدين تماماً, ال يمكن فصلهم, متحد

. ال يمكن الحد ان يفصلهم. هللا بةهذا هو تعريف المح

محبة. نحن نؤمن, ان هللا هو المحبة. هللا, الثالوث 

البشر, بحسب  النسان: دعونا نخلقالواحد, قد خلق ا

صورتنا. لقد اراد جلب الناس الى هذه العالقة, الى هذه 

الشركة. فعليهم ان يشاركوا بهذه المحبة. لكن االنسان قد 

عصى, فقد وقع مبتعداً عن هللا. لكن هللا هو المحبة, 

فعمله يهدف منذ البداية وصاعداً, الى جلب البشر الى 

يقيم العالقة بين االنسان وهللا  هذه الشركة, فيود ان

مجدداً. كي يتمكن االنسان مجدداً من الحياة بالشركة 

  المكتملة مع هللا.

نحن نؤمن بالرب يسوع المسيح, لقد بعث هللا من خالل 

محبته, ابنه الى االرض, فاصبح انسان. لقد اظهر لنا 

يسوع المسيح جوهر, افكار وارادة هللا. هذا ما نؤمن به. 

رى هللا حين نرى ونسمع يسوع المسيح, حين نحن ن

نحن نؤمن  .نقراء كلماته, فبهذا فهو كلمة هللا وارادته

  , بيسوع المسيح, الذي قد بعثه هللا بمحبته على االرض
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الذي جلب تضحيته. هذا هو 

الطريق, الذي قد شقها هللا بمحبته 

   لنا, كي نتقدم اليه.

نحن نؤمن با(, الروح القدس, 

خالق الجديد. لقد بعث هللا بمحبته 

الروح القدس الى االرض. هذا 

الروح القدوس يعمل اآلن, لتطبيق 

محبة هللا بتكوين الخليقة الجديدة. 

هو يخلق باالول االنسان الجديد, 

يخلق الخالص, هو يعمل ويتمم 

عمل هللا للخالص واالكتمال. هللا 

متواجد اليوم على االرض بالروح 

فهو  تعمل محبة هللالقدس, هنا 

يقود مخططه بتتابع من خالل 

حتى الهدف بالنهاية بجلب كل البشر الى الشركة  الروح

  مع هللا.

نحن نؤمن با(, الذي هو بنفسه المحبة. المحبة: 

تعريفها, عالقة ثالوثية, هللا يود ان يضم البشر الى هذه 

العالقة, لهذا الهدف قد قام ببعث ابنه المحبوب يسوع 

المسيح الى االرض, فقدم تضحيته. نحن نؤمن ان هللا ال 

ً بمحبته بالروح القدس, الذي ال  يزال يعمل اليوم ايضا

يمكن لالنسان ان يراه, لكن هذا هو عمل هللا, هذه هي 

. نحن نؤمن بهذا. نحن نؤمن ايضاً, ان هللا قد محبة هللا

   قام باعطاءنا كنيسته, مسؤلية الرسل واالسرار المقدسة,

 ونحن نؤمن بالوعد, الذي قد وعدنا به يسوع والذي

, الرب سيأتي ويقيم ملكه يحتفظ الروح القدس بحيويته

ويكون الخليقة الجديدة لكل البشر, الذين يتبعون يسوع 

المسيح, هذا ما نؤمن نحن به. مهم لنا ان نتحقق من 

هذا. االيمان يقود للثقة. نحن نؤمن, ان هللا محبة, نحن 

ان محبة هللا تعمل بتتابع وتود ان تقدم الخالص نؤمن, 

  للبشر.

ال يمكننا اليوم ان نرى هذا دائماً. لكن بالرغم عن عدم 

  امكانيتنا رؤية هذا, نحن نؤمن, ان هللا يحبني, حتى بعدم
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لن نحبط بسبب اخطائنا وعدم 
اكتمالنا او بسبب اخطاء وعدم 

 اكتمال الغير.

  

فهمنا, لما يقوم به هللا, نحن نثق به, الننا نؤمن, ان الهي 

كل شيء, نحن  محبة, فهو يعمل احياناً , حتى لو تدهور

نؤمن ولدينا ثقة, الهي هكذا, كما نحن نؤمن. هو يخلق 

الخالص, هو يعمل لخالص كل البشر. هذا هو 

المستقبل. نحن نثق بعظمة هللا. هللا هكذا, كما نحن 

نؤمن. نؤمن بالثالوث االلهي الواحد, اآلب, االبن يسوع 

ً بالكنيسة, بالمسؤلية,  المسي والروح القدس, نؤمن ايضا

. االسرار المقدسة, بالمستقبل. تنضج من خالل هذا الثقةب

  هذه هي النقطة االولى المهمة, كل الخالص متعلق بها.

  

بعد هذا يذكر بولس االمل. االمل ينتج من هذا االيمان. 

نحن نؤمن, بهدف هللا. نتشوق لهذا, ننتظر هذا بصبر 

ونجهز انفسنا له. هذا هو تعريف االمل. االيمان 

موجه بشكل جذري الى المستقبل. لقد قلت هذا المسيحي 

قبل اسبوعين في واشنطن, الن هذا يقلقني, حين انظر 

بعمق الى العالم المسيحي. هنا يتحقق االنسان, ان 

االيمان ال يزال متواجد, لكن االمل, المستقبل, الحياة 

بعد هذا الخالص االبدية, بالنسبة لنا القيامة االولى, 

ً لهم.  لكل, الذين تقبلوا بالخليقة الجديدة المسيح ربا

يتواجد لدى المسيحيين خطر كبير, بتقبلهم لاليمان 

المسيحي كقييم اخالقية. تعاليم, التي تقدم قييم اخالقية, 

لتنسيق الحياة المتشاركة لالنسان بشكل افضل. هذه هي 

قييم اخالقية, التي هي حسنة جداً, لكن يمكن لالنسان ان 

خرى. حين ال يكون االيمان متصل يبدلها باشياء ا

بمستقبل, يصبح تقاليد او اخالق, لكنه ال يجلب 

  الخالص. هذا هو قلقي فعالً , دعونا نتمسك باالمل.

ايماننا موجه للمستقبل, نحن ننتظر اتمام هللا لوعوده. 

فنحن ننتظر نحن بانتظار الخالص, الذي يقدمه هو لنا. 

في النهاية الخليقة الجديدة. سوف يجد كل هؤالء, الذين 

ً لهم, اخالص. االمل يتكون من  تقبلوا المسيح ربا

معرفتنا انه سوف يأتي. لقد قال الرب يسوع, ان مملكة 

ينكم, في وسطكم. فلدينا بهذا من اليوم وصاعدا هللا ب

الفكرة. هنا قد قال بولس, نحن نرى اليوم من خالل 

المرآة صورة مظلمة. بهذلدينا فكرة حول االبدية, حول 

االكتمال. لكن كل هذ ال يزال غير واضح. لكننا نعلم, 

ان ها سوف يـأتي, ان كل هذا بمرحلة التكون اآلن. 

التي يقدمها هللا لنا, قد اصبحت الخليقة االجديدة, 

لكنا ما زالت في مرحلة التكون. الكنيسة , التس موجودة.

قد قدمها هو, هي متواجدة, لكنها ال زالت غيلر مكتملة, 

ال زالت تتكون. الخالص الذي يريد هو ان يقدمه الى 

, موجود, لكنه ال يزال يتكون, ال يمكننا بعد ان كل البشر

يو الن الرب قد وعد به, اله هكذا, نراه كله, لكنه سيأت

كما نحن قد آمنا به. سوف يأتيو نحن نجهز انفسنا لهذا. 

هذا هو اآلمل. بعض الشيء قد اصبح متواجد, بعض 

الشيء يمكن احياءه, لكن كل شيء في مرحلة التكون, 

  غير مكتمل.

الكنيسة, حاملي الخدمة االخوان غير مكتملين, المؤمنين 

ص غير مكتمل, السالم غير مكتمل غير مكتملين, الخال

والح...: كل شيء في مرحلة التكون. لدينا التأكيد 

بمجيئه ونتجهز لهذا. يساعدنا هذا االمل ان نبقى ثابتين, 

حتى بدخولنا التجارب, حتى لو اضطرينا لخوض 

االمتحانات. نحن نبقى باالمل, انه جدير ان نبقى امناء, 

سوف نصبح مباركين  ملك هللا سيأتي, سوف ندخل اليه,

  وسعداء لالبد. اصبر, اذ انه جدير باالمانة.

هنا وهناك تحدث حالة موت, فيقال لنا, ها هو قد مات 

اآلن, فماذا كسب من كل هذا؟ كال, االيمان يتتابع بعد 
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                                            يودع رئيس الرسل جان لوك شنايدر رسول المقاطعة مرقس فيلباوم ( اليسار ) مقيالً اياه الى التقاعد 
   ويوكل يورك زبيدن (اليمين) كرسول المقاطعة الجديد

كل شيء في مرحلة الموت, هذا ال يغير باملنا شيء: 

: سوق اتمم, ما قد هللا لقد وعدناالتكون, لكنه سوف يأتي!

بدأته. سوف اجلبك بعد موافقتك الى ملكي. يحيا هذا 

االمل بنا. لهذا لن نيأس, حين نقع مئة وخمسون مرة, 

سوف نعود ونقوم مئة وخمسون مرة, سنتابع. ممقي 

ينا هذا االمل, ونتابع مكافحة الخطيئة, انفسنا, حيث لد

فنحث لنتغلب, كي نظور انفسنا بالحياة الجديدة. لن 

نتنازل عن االمل, اذ انه سوف يأتي. نجهز انفسنا لهذا. 

ننظر في العالم ونتحقق من الضيق, الظلم وما يحياه 

ً الناس, الذين يحيون دون هللا,  البعض. نحن رى ايضا

سر كل جرأة. هنا ربما سنقول: ما مبتعدين. بهذا ربما نخ

؟ االهنا يعمل من خالل الروح القدس. هو يقوم به االهكم

يعمل في مخططه لخالص كل البشر. هذا هو المقرر, 

هذا هو عمل هللا, هو يعمل بالروح القدس, هو يتابع 

العمل حتى النهاية. يجدر بنا, ان نتابع خدمة هللا 

ان مخططه ونضحي بعمله. فنسارك بالعمل, حيث 

يتقدم, ال يمكن الحد ان يقف في طريقه. هذا هو االمل, 

نحن نعلم بانه سيأتي, نحن بانتظار هذا, نحن نتشوق 

ونجهز انفسنا لهذا. محم نصبر ونحارب الخطيئة. يجدر 

بنا, ان نخدم الرب, ان نضحي. يجدر بنا, ان نعمل في 

  عمله, اذ اننا نعلم بنهاية المطاف.

هذا شيء غريب هنا, حيث ان بولس  زهنا نقطة اخيرة:

يذكر قبل كل شيء االسمان, بعده االمل وبعد هذا 

المحبة. في اغلب االحيان يكون الترتيب بالعكس, لكن 

  لهذا سبب, حيث انه حين يكون االيمان صحيح, حين 

االيمان يقول يكون االمل بالصدر, حينها ستنمو المحبة. 

فهو يدعنا نحيا هذه  .لنا, ان هللا يحبك, هللا يحب البشر

المحبة, يدعنا نفهمها. سظهر لنا االمل ما سيقدمه لنا هللا. 

بهذا تنموا محبة متبادلة, حيث ان اللله يحبنا, نحبه نحن. 

لكن هذه المحبة تصدر عن االيمان. ال يمكن لهذه الحبة 

ان تتواجد دون ايمان. علينا ان نؤمن, ان هللا هو المحبة. 

رؤية او من فهم هذا او تصوره, حتى ولم نتمكن من 

نؤمن به وننتظره, ومنه تنبثق المحبة. بولس يقول, ان 

االيمان بالمحبة يعمل. كما ان االيمان دون امل ال قيمة 

له, هطذا يكون االيمان دون محبة ميت. المحبة هي 

مقياس االيمان. فهذا متعلق بااليمان, لكن لتقييم االيمان, 

هناك حيث يتواجد ايمان حقيقي, ينظر هللا الى المحبة. 

هناك تتواجد المحبة, المحبة J. كيف تظهر هذه المحبة؟ 

لقد قال الرب يسوع بنفسه: من يحبني, يحفظ الوصايا. 

ً من  من يحبني, يطيع. لدى الكثير من البشر , ايضا

المسيحيين, تصور آخر للمحبة. ال يمكننا ان نغيير هذاو 

عرف هذا هكذا. االيمان  هذا كالم يسوع المسيح. يسوع

يقاس بالمحبة, من يحبني, يتبع وصاياي. هل ال تزال 

لدينا هذه االمنية العميقة, بان نحيا حسب وصايا هللا, هل 

ال زالت لدينا االمنية, ان نوجه انفسنا بحسب قوانين هللا 

  وننسق حياتنا حسبها؟ من يحبني, يحفض وصاياي.

بااليمان وان هللا  حين يعلم االنسان, ان االمر متعلق

يقيس االيمان بالمحبة, وانه يعرف المحبة بطاعة 

  االيمان, فتصبح المحبة غير مريحة اطالقاً.

  :  الوصبة االخرى التي قدمها, هي وصية محبة القريب
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 االفكار الجوهرية
ان, االمل والمحبة ال يمكن فصلهم عن االيم

بعضهم وال يمكن التنازل عنهم من اجل 

ه. الخالص. نحن نؤمن ان هللا محبة ونثق ب

. نحن ننتظر ملهذا االيمان ينمي المحبة واال

الخالص بصبر ونجهز انفسنا بالعمل من اجل 

نطيع  هذا. نحن نتجاوب نع محبة هللا, حيث

 حسب مثال يسوع المسيح. وصاياه ونحب

حين يتواجد هذا االمل بنا, بان هللا قد وعدنا بالشركة 

 معه, نتشوق لهذا, نجهز انفسنا لهذا. ما معنى هذا, ان

نحن نجهز انفسنا للشركة مع هللا ونوجه نجهز انفسنا؟ 

, حيث مع هللا سب التصور, اننا اليوم متحدينانفسنا ح

كان  كيف جوهر لنا.تصبح افكاره وجوهره افكار و

هو يحب قريبي, كما يحبني. حيث ان  يسوع موجه؟

لدينا هذا االمل, هذا التشوق للمستقبل, الشوق للشركة 

د دائماً نحاول ونجته مع هللا, فنوجه انفسنا له من اليوم.

حسب جوهر يسوع المسيح. يسوع  من جديد للنمو

, هللا هو المحبة, هو يحب قريبي, هكذا المسيح هو هللا

يتوافق هذا كله بتناسق. انا انمو بالمحبة, النه لدي هذا 

, فانا اجهز نفسي للشركة مع االمل, انا بانتظار الشركة

ً ان اكون محبة, لهذا فأن  هللا, هللا محبة, فعلي انا ايضا

نهائية. فااليمان مقرر للخالص, يؤثر اهمية المحبة غير 

  باالمل ويت قياسه بالمحبة.

هكذا اتقدم الى الختام: بولس يقول, يبقى االيمان المحبة 

واالمل. هذه هي االسس, لكن المحبة اعظمهم. ال يقول 

بولس, ان المحبة هي اهمهم, بل اعظمهم. هذا ما 

 يشرحه هو بنفسه, حيث ان االيمان سينتهي بمرحلة ما.

حين ينتهي وقت االيمان, فنتقدم حينها لكي نرى, حينها 

سنرى, ما آمنا به. حينها ينتهي االيمان. يمكننا اليوم ان 

نحيا هنا وهناك االيمان. هذا االحياء يقوي ايماننا. حين 

نصبح عنده, لن نحتاج اليماننا بعد, فكل شيء يتواجد, 

ن كل شيء يصبح واضحاً. االمل, حين نتوقع شيء, يكو

لدينا حالياً جزء من طعمته في العشاء المقدس, في 

الشركة. هذا جميل, حين يتمكن الشخص من احياء, 

الستطعام ون الشركة مع هللا, لكن هذا كله كيف ستك

. لكن يوماً ما سوف يتمم هللا وعده, فلن نكون النكهة فقط

جينها بهذا الواقع. يمكننا بحاجة بعد لالمل. اذ اننا نحيا 

, لكنها لن تنتهي, اليوم ان نحيا المحبة باشكال مختلفة

لماذا ؟ انا اعود الى البداية, لقد تم ضمنا لهذه العالقة مع 

هللا, يمكننا ان نحيا بها, هذه العالقة هي المحبة, حين 

ننجح, حين نصل الى الهدف, نحيا جينها بمحبة هللا, 

الحميمة مع هللا, فنكون متحدين فتكون لدينا الشركة 

تماماً معه, فنكون بمقربته وال احد يمكنه ان يبعدنا عنه. 

هذه هي المحبة, فاذن المحبة ال تنتهي, اذ انها ستكتمل 

فقط, حين نصل الى الشركة مع هللا. ماذا مع محبة 

القريب؟ هي لن تنتهي ايضاً, سوف تكتمل ايضاً, اذ اننا 

وفي الخليقة الجديدة. البشر سنكون في قاعة العلرس 

ستحيا باوضاع جديدة, سيكونون ممتلئين بمحبة هللا. في 

هذا االتصال الحميم مع هللا ستكون العالقات بين الناس 

نصننه بطريقة اخرى كلياً. فكل الخطايا مبعدة. كل شيء 

انساني غير موجود. فنكون موجهين بالتمام باI, هللا هو 

البشر تكون عالقات االهية, كل شيء, العالقات بين 

المؤسسة باI, مملؤة بمحبة هللا. هدف كل هذا الحدث 

, لالبدبشركة االبدية, حيث سنحيا مع هللا  محبةهو ال

. كل فيكون بين البشر صورة الثالوث االلهي كعالقة

  عالقات البشر ستتاسس على المحبة. هذا هو مستقبلنا.

لقد كانت هذه بعض االفكار لهذه المصطلحات 

المركزية: االيمان, المحبة واالمل. سنقوم بالحسن, حين 

نشغل انفسنا بعض الشيء بهذا. ماذا اؤمن انا به؟ بماذا 

اؤمن؟ لقد تجمع على هذا مع الوقت بعض الغبار ويخلط 

االنسان في بعض االحيان االيمان مع اشياء اخرى, مع 

ل شيء آخر. دعونا نحلل الى العمق. ما التقاليد, او ك

هو ايماننا, بماذا نؤمن؟ على هذا ينمو االمل والمحبة. 

ايماننا سيكون ميت دون امل, سيتم اخذ قياس االيمان 

  بالمحبة.

الهدف هو, ان نثقبل الى االبد بمحبة هللا, نحن وكل 

  الناس معنا. هذه هي امنيتنا, هذا هو املنا. آمين.
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الصالة� – ال بديل عنها 

.في كل االوضاع الحياتية

لماذا نصلي؟ ماذا تفعل صالتنا بالصالة؟

ماذا نحن بحاجة اليه لحياة فعالة بالصالة؟

.     افكار للحديث المتبادل مع هللا – من قلم رئيس الرسل
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حين نتكلم ح�ول الص�الة, ربم�ا نعتق�د الول وهل�ة ان االم�ر

ي��دور ح��ول الص��لوات في الخ��دمات االلهي��ة. به��ا تتواج��د

العناص��ر المركزي��ة بالتبجي��ل, الش��كر الطلب والتوس��ل من

اج�ل اآلخ�رين. الص�لوات ال�تي تلف�ظ في الخ�دمات االلهي�ة,

ليس�ت تط��بيع للش�كر, الطلب والقل�ق لقائ�د الخدم��ة, ب��ل هي

تنطبع بما يؤثر ويمس بكل الهيئة.�

الص��الة العلني��ة في الخدم��ة االلهي��ة يوج��ه المش��تركين به��ا

دائم�اً, الى اهمي�ة الص�لوات الشخص�ية لحي�اة االيم�ان. على

الصالة في الخدمة االلهية ان تحث, الى الصالة الشخص��ية,

وليس فقط في الحاالت الص�عبة, ال�تي به�ا ال ي�رى االنس�ان

الحل ويحبط, بل في كل حاالت الحياة.

تطبيع لاليمان وللشركة

الصالة هي تطبيع رئيسي للش��ركة بين هللا واالنس��ان. ت��ذكر

تعاليم الكنيسة الرسولية بهذا الصدد:" يحيا المؤمن بالصالة:

ان هللا متواج��د, هللا يص��غي, هللا يس��تجيب" )كت��اب تع��اليم

(.1. 13الكنيسة الرسولية  

ت��تراجع الص��الة الشخص��ية عن��د البعض الى

الخل��ف, ه��ذا م��ا نحن ن��دعوه بالتقالي��د حي��اة

الص���الة. في ه���ذا الوض���ع تقض���ي الحاج���ة,

للتوسل من اج�ل حص�ول مناس�بات وامكاني�ات

واستغاللها لهذا. على االنسان اضافة الى ه��ذا,

ان يق����وم بالص����الة م����ع االوالد حين يحم����ل

مس����ؤلية ت����ربيتهم الديني����ة, كي يتمكن����وا من

التحق���ق, ان الص���لوات ليس���ت في الخ���دمات

االلهية فقط, بل تتبع للحياة اليومية ايضاً.

حين نصلي, يكون هذا قب��ل ك��ل ش��يء ص�ادراً

عن ايمانن��ا, حيث ان��ه ال يوج��د مع��نى لالتج��اه

اليه بالحديث والتوس��ل الى اس��تجابة من��ه, دون

االيم��ان ب��ه. الم��ؤمن يعلم, ان الح��ديث م��ع هللا

ممكن�اً وه�و يس�تجيب. االنس�ان ه�و خليق�ة هللا,

صورة له لهذا يمكنه االتجاه الى هللا.

من يستغل امكانية الصالة, يحيا بهذا الخبرة, ان هللا متواج��د

مقابلنا, هو يس�مع ويس�تجيب. تق�ود ه�ذه الخ�برة, الى احي�اء

والتحق��ق من هللا, بان��ه يهتم باوض��اع البش��ر وي��رافقهم في

طريقهم. فالصالة تظه�ر الموق�ف ال�داخلي, الم�يز من خالل

الثق�ة باهلل.على ه�ذا ال�ذي يص�لي ان يعلم, م�ا هي العناص�ر

التابعة للصالة. سوف يجري الحديث القادم حول هذا.

الموقف الداخلي والخارجي

يعود بالبداية للصالة في اغلب االحيان وضع جسدي مالئم:

مثالً ض��م االي��ادي, كي تتم به��ذا االش��ارة, ان االنس��ان ال

يتصرف ويعمل اآلن, بل هو ه��ذا, ال��ذي يرك��ز ك��ل افك��اره

ونفس��ه بالح��ديث م��ع هللا وت��رك ك��ل عم��ل آخ��ر. المص��لين,

ال��ذين يس��جدون بالص��الة, يظه��رون به��ذا, انهم يتواض��عون

ام��ام هللا, انهم يكرمون��ه ك��العظيم, المرتف��ع والب��ار, ال��ذين

يثقون بعنايته كلياً. حين يغلق الشخص اعين�ه بالص�الة, ه�ذا

يخدم الى الى يمكن لشيء ان يعيق عن الحديث مع هللا.
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الل الموقف الخارجي واضح, ان المصليخهنا يصبح من 

 نفس��ه كالمتج��ه الى هللا بترك��يز. الص��الة تنبث��ق منفيعر

الحاج�����ة الملح�����ة, لالتج�����اه الى هللا, كي نش�����كره لم�����ا

تقبلناهولطلب المناهضة والمساعدة من��ه. فبالص��الة االنس��ان

هو دائماً هذا, الذي يتقبل, حتى بتقدم�ه مث�ل يس�وع في لوق�ا

طالباً ومتوسالً. االنسان هو ال��ذي يطلب وهللا, ه��و 44,�� 22

ال�ذ يعطي ويحمي. ي�دور االم�ر في الص�الة ح�ول الخالص

والنعمة, التي يتشوق االنسان لها ويتقبلها من هللا.

بالصالة نقف مقابل هللا وح��ده. ه��ذا يتب��ع للص��الة المش��تركة

والصالة بالخ��دمات االلهي��ة ايض��اً. لن يتم بالص��الة الح��ديث

الى الموج��ودين, ب��ل الى هللا. به��ذا فالص��الة ليس��ت بح��ديث

منفرد او خطاب موجه للمشتركين بها.

سيحيا من يعتمد� بالصالة على ال��ل, ان هللا ه��و اآلب المحب

والمعت��ني, ال��ذي يق��دم الق��وة والمرافق��ة في اوض��اع الحي��اة

المختلفة. حين نعترف باهلل الخالق, يسوع المخلص وال��روح

الق��دوس كالخ��الق الجدي��د,� س��نتمكن حينه��ا ان نحي��ا ه��ذا

بالصالة. فيصبح اعترافنا من ناحية كجزء من حياتن��ا. ومن

ناحية اخرى يظهر التبجيل, الشكر, التوسل والشفاعة , التي

تتب��ع للص��الة, ج��وهر هللا. من ةه��ذا المنطل��ق ف��أن الص��الة

ينبوع مهم لمعرفة هللا مباشرةً.

هنا نأتي الى المسطلحات المذكرة قبل هذا, ال��تي تتب��ع بنفس

المقدار للصلوات بالعلن وللصلوات الخاصة.

التبجيل

الصالة هي قبل كل شيء خش��وع- لاللهي, ه��ذا ال��ذي علي��ه

ان يُحي��ا كالق��ادر على ك��ل ش��يء, عظيم, مليء باالس��رار

ومرتف��ع, يجع��ل االنس��ان يُعجب بعظمت��ه.� الخش��وع يتم قب��ل

الطلب والشفاعة. الخشوع يتبع هلل قبل كل شيء, النه يف��وق

على ك��ل ش��يء يمكنن��ا ان نحي��اه, الن��ه ف��وق ك��ل االع��الي.

النسان يقترب بالخشوع الى عظم��ة الله��و ال��تي تح��وي على

مصطلحات القدسية, القدرة على كل شيء واالبدية.�

تتواجد في العهد والقديم عدت امثلة للخشوع:“ تعالوا دعون��ا

,95نخشع وننحي ونركع امام الرب, الذي خلقن��ا") مزم��ور 

الحديث في رؤية 6  حول الحركة 11,� 10,� 4(. فيتم ايضاً 

ُروَنوالكلمة التابعة للخشوع الص�حيح:“ رُّ اَألَْربَعَ�ةُ َواْلِعش�ْ خِ�

ُجُدوَن ِلْلَحّيِ ِإِلَى َأَبَ�ِد اِلِس َعلَى اْلعَ�ْرِش، َويَس�ْ اَم اْلجَ� ْيًخا قُ�دَّ ش�َ

اَم اْلعَ��ْرِش قَ��ائِِليَن َأَْنَت:»اآلبِ��ِديَن، َويَْطَرحُ��وَن َأَكَ��اِليلَُهْم َأَمَ��

ةَ َواْلقُ��ْدَرةَ، َألَنََّك َد َواْلَكَرامَ�� ذَ اْلَمجْ�� بُّ َأَْن تَأْخُ�� ُمْستَِحٌق َأَيَُّها الرَّ

يَاِء، َوِهَي بِِإَِراَدتِ��َك َكائِنَ��ةٌ َوُخِلقَْت «.ربَأَْنَت َخلَْقَت ُكلَّ اَألَش��ْ

اسرائيل هو العنصر الوحيد للخشوع في العهد الق��ديم, ال��ذي

بنفس ال�وقت خ�الق الك�ون. العه�د الجدي�د يثبت ان الخش�وع

يتبع ايضاً ليسوع المسيح وللروح القدس بنفس المق��دار مث��ل

هللا,  اآلب. اذ انه الرب القائم من االم�وات والمرتف�ع, ال�ذي

علين���ا ان نخش���ع ل���ه. يتم الخش���وع لل���روح الق���دوس كاهلل

لهدف المركزي هو جمع كل البشرالمتواجد وخالق الجديد.� 

والش��عوب ك��ل المق��درات المرئي��ة والغ��ير مرئي��ة بالع��الم

:16.�� 9,�� 14: زكري�ا 14,�� 45للخشوع هلل الواحد) اش�عياء   

(. يسوع المسيح القائم24-� 20,� 4 : يوحنا 9-� 7,� 96مزمور 

من االموات هو بنفسه الرب, ال�ذي علين�ا ان نخش�ع ل�ه. يتم

نقل ما قد ذكر حول هللا في العهد الق��ديم الى المس��يح )فيل��بي

(. يصبح في الصعود الى السماء واضحاً, انه يتبع11-� 9, 2

ِليَمالخشوع ليسوع المسيح:“  فََسَجُدوا لَهُ َوَرَجعُ��وا ِإِلَى َأُوُرش��َ

يماثل الشكر التأكيد,�الشكر (.52,� 24 „ ) لوقا  بِفََرحٍ َعِظيٍم،

ان حياة االنسان متأثرة من العالقة مع هللا. من يش��كر, يق��وم

بهذا قبل كل شيء لنفس��ه, لوج��وده, دون اي ص��لة, اذا ك��ان

ناجحاً حسب المقاييس االنسانية ام ال. يظهر بهذا الشكر, ان

هللا هو الخالق وحافظ خلقه واننا نعتبر انفسنا ج��زء من ه��ذه

الخليق��ة.ي��دفع االحي��اء بالحف��ظ, بالمرافق��ة وباالتج��اه المنعم

االنسان للشكر. الشكر يحدث بالتحقق من ع��دم تعل��ق الحي��اة

واوض��اعها بالص��دف, ب��ل تُق��رر من هللا بحفظ��ه وحمايت��ه.

ظهر الصالة احياناً بانها تحتوي على الطلبات فقط,التوسل 

تتواجد ايضاً الكثير من الطلبات بصالة ابانا, ص��الة يس��وع.

االتجاه بالطلب هلل يظهر, ان هللا هو هذا, الذي نتجه الي�ه في

ك��ل االوض��اع الحياتي��ة. يض��م المص��لي اوض��اع حيات��ه

الشخصية في الصالة ايضاً.

من يطلب ش��يء من هللا, يع��ترف به��ذا ب��ه كح��امي وحاف��ظ

الحي��اة. االنس��ان يحي��ا في الص��الة, ان هللا منعم وب��ار م��ع

االنسان. ه�و يع�ترف ب�ه بان�ه يس��تجيب للتوس��الت . ص��الة

التوسل مؤسسة على اتجاه هللا لخليقته ومحبته لها. هللا ليس
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يقف بعيداً وغير مكترث بخليقته, ب�ل يرافقه�ا ويحميه�ا. حيث

انه يرغب بجعل الخالص والحياة االبدية مطالة المنال لها.

التوسل من اجل اآلخرين

التوس��ل لآلخ��رين ي��وازي المعرف��ة, ان��ه ال يمكن للم��ؤمن ان

يطبق ايمانه لوحده, بل بالش�ركة م�ع جم�ع المؤم�نين. اض�افة

الى ه��ذا يظه��ر المص��لي بالتوس��ل من اج��ل اآلخ��رين نفس��ه

كصورة مماثلة هلل, الذي يتواجد باتصال حميم مع باقي الناس

– النهم يماثلون ص�ورة هللا ايض�اً- ويتواج�د معهم في ش�ركة

خليقة هللا.

التوسل من اجل اآلخرين هو ايضاً نتيجة طاعة وص�ية محب�ة

اآلخرين.  يحمي التوسل المؤمن  هلل لحفظ اآلخرين, حمايتهم

  من الخط��ر برغبت��ه اكتس��اب الخالصوتقدم��ة الخالص لهم

لنفسه فقط.

 

تلخيص 

كل ما يؤثر باالنسان وما يدور في قلبه وفي داخله , الضيق

واالمنيات الشخصية وضيق وامنيات اآلخرين, هم جزء من

الصالة. ايضاً المخاوف والفرحة, المريض والمعافى, الحياة

على حافة الموت, جمال الطبيعة وتواجد االنسان في الشركة

وبمناهضة متبادلة, وكذلك الوقوع في هوة عميقة, الدمار

الذي يقوم به االنسان للطبيعة والشخاص آخرون, يبعون

للصالة. فبهذا اذ ان الصالة ال غناء عنها لحياة, متطبعة

بااليمان والمتابعة.


